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Diplomová práce pana Bc. Vojtěcha Bárty s názvem „Hodnocení aktuálního stavebně statického stavu 

objektu” řeší problematiku objektivního a komplexního hodnocení aktuálního stavebně technického a statického 

stavu rodinného domu v Brně Líšni před plánovanou přestavbou.  

Diplomová práce se skládá ze dvou základních částí - teoretické a praktické. Tyto základní oblasti práce jsou 

dále členěny na jednotlivé kapitoly, které na sebe chronologicky navazují.  

V teoretické části práce jsou nejdříve popsány důvody a zásady provádění stavebně technického průzkumu.  

Následně zde jsou na základě rešerše dostupné odborné literatury přehledně uváděny vybrané nedestruktivní 

diagnostické metody včetně semidestruktivních používaných při provádění STP zejména zděných objektů.  

Praktická část práce se zabývá provedením STP rodinného domu. V první fázi se zde diplomant oprávněně 

zabývá geologickými a hydrogeologickými poměry nezbytnými pro posouzení možného přitížení základových 

konstrukcí od plánované rekonstrukce a nástavby. Následně jsou stanovena kritická místa konstrukce, na která se 

soustřeďuje další průzkum. Oceňuji účelné rozdělení jednotlivých  konstrukčních celků hodnoceného objektu do 

pěti dílčích částí. V následujících jednotlivých podkapitolách jsou přehledně popsány a zdokumentovány nálezy 

na těchto předmětných konstrukcích posuzovaného objektu. V závěrečných oddílech praktické části diplomové 

práce jsou velice přehledně komentovány výsledky a vyhodnocení dílčích částí realizovaných diagnostických 

prací včetně specifikace návrhu nutných stavebních opatření pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti a bezpečnosti 

stavebního objektu. Související přílohy jsou zpracovány na odpovídající tabelární i grafické úrovni. Dále oceňuji 

nezvykle rozsáhlou výkresovou dokumentaci. Praktická část práce včetně příloh splňuje veškeré požadavky na 

zpracování závěrečné zprávy stavebně technického a statického průzkumu existující konstrukce v běžné 

inženýrské praxi.  

 

Dotazy a připomínky: 

 

- V teoretické části je pro určení pevnosti v tlaku malty zmíněna semidestruktivní metoda pomocí „Kučerovy 

vrtačky“. Jak přesně se zkouška provádí a vyhodnocuje? V praktické části tato metoda nebyla použita, proč a 

co jí nahradilo? 

 

- Jakým způsobem se provádí upřesnění pevnosti v tlaku cihel získaných pomocí Schmidtova kladívka typu 

LB?  

 

- V oddíle 8.4.3 se zabýváte vodorovnými stropními konstrukcemi. Stav trámů je zhodnocen pouze vizuálně. 

Existují nějaké metody (nedestruktivní, semidestruktivní, destruktivní) pro určení pevnosti dřeva a jeho 

zatřídění? 

 

- Pro ověření pevnosti betonu opěrné stěny byly použity jádrové vrty průměru 100 mm. Co obecně ovlivňuje 

volbu průměru vrtu a proč v tomto konkrétním případě byl 100 mm ?   

 

Diplomant Vojtěch Bárta prokázal samostatným zpracováním diplomové práce schopnost odborné a 

samostatné orientace v řešené problematice na požadované úrovni a splnil všechny požadavky specifikované 

zadáním ze dne 31. 3. 2015. Diplomovou práci hodnotím následujícím stupněm. 
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